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Nijvelse rechtbank bevestigt de onbelastbaarheid 
van het sterfhuisbeding

Renate Barbaix en Alain-Laurent Verbeke1

Inleiding

34. In een kort maar krachtig vonnis bevestigt de rechtbank van eerste aanleg te

Nijvel – eens te meer – de onbelastbaarheid van het sterfhuisbeding, zowel op

grond van artikel 2 W.Succ. als op grond van artikel 5 W.Succ., artikel 7 W.Succ.

als op grond van simulatie.

Het vonnis is daarmee de zoveelste mijlpaal in de saga van het sterfhuisbeding.

In deze bijdrage proberen wij de (fiscaalrechtelijke) draagwijdte van deze rech-

terlijke uitspraak te duiden. Eerst vatten we beknopt de feiten samen en situeren

wij enkele basisprincipes over de definitie, de aard en de civielrechtelijke gevol-

gen van het sterfhuisbeding.

35. Een echtpaar is gehuwd zonder huwelijkscontract. Niettegenstaande de bui-

tenlandse nationaliteit van beide echtgenoten, is het Belgische huwelijksvermo-

gensrecht van toepassing (art. 51, 1e lid WIPR). Enkele dagen voor het overlij-

den van mevrouw voegen de echtgenoten bij akte houdende wijziging van het

huwelijksstelsel een beding in van toebedeling van het hele gemeenschappelijk

vermogen aan de echtgenoot of diens rechtsopvolgers, ongeacht de oorzaak van

ontbinding van het huwelijk.

Mevrouw overlijdt vijf dagen na het verlijden van de wijzigingsakte en laat haar

langstlevende echtgenoot na en een gemeenschappelijke dochter. De langstle-

vende echtgenoot verkrijgt, op het niveau van de vereffening en verdeling van

het huwelijksvermogensstelsel, de volle eigendom van de totaliteit van het

gemeenschappelijk vermogen. De nalatenschap van mevrouw wordt verdeeld

tussen de langstlevende echtgenoot voor het vruchtgebruik enerzijds en de doch-

ter van het echtpaar voor de blote eigendom anderzijds.

Aangezien het leeuwendeel van het gezinsvermogen deel uitmaakte van het

gemeenschappelijk vermogen, worden in eerste instantie slechts in beperkte

1 Renate BARBAIX is docent aan de UA en in het Postgraduaat Estate Planning aan de VUB, advocaat
Greenille.
Alain-Laurent VERBEKE is gewoon hoogleraar KU Leuven, buitengewoon hoogleraar Tilburg & UCP
Lisboa, visiting Professor Harvard Law School, advocaat Greenille.
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mate successierechten geheven. De ontvanger der successierechten meent even-

wel een bijkomende aanslag te moeten vestigen. Hij is van oordeel dat de wijzi-

gingsakte een contractuele erfstelling vermomt, die op grond van artikel 2

W.Succ. aan de heffing van successierechten is onderworpen. De echtgenoot

betaalt de verschuldigde rechten onder voorbehoud, maar vordert vervolgens

meteen de teruggave daarvan, te vermeerderen met de interest aan de wettelijke

interestvoet.

Het sterfhuisbeding: definitie en verschijningsvormen

36. Een sterfhuisbeding kan worden gedefinieerd als een beding in het huwe-

lijkscontract waarbij het gehele2 gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld

aan één nominatim aangeduide echtgenoot, ongeacht of deze echtgenoot de

langstlevende echtgenoot zal zijn3.

Het sterfhuisbeding bestaat in verschillende varianten4 en kan worden bedongen

ongeacht de oorzaak van ontbinding van het huwelijksstelsel, van het huwelijk

of kan worden bedongen onder voorwaarde van ontbinding van het huwelijk

door overlijden.

In de aan de rechtbank te Nijvel voorgelegde clausule was de toebedeling bedon-

gen voor ieder geval van ontbinding van het huwelijk.

Cruciaal voor het sterfhuisbeding is dat de toekenning van het huwelijksvermo-

gensrechtelijk voordeel is losgekoppeld van de voorwaarde van overleving van

de begunstigde echtgenoot, of nog preciezer van de volgorde van de overlijdens

van de echtgenoten5.

2 Het sterfhuisbeding of nihilbeding heeft betrekking op de toekenning van de totaliteit van het gemeen-
schappelijk vermogen. Het is echter ook denkbaar dat de echtgenoten bedingen dat het gemeenschap-
pelijk vermogen in ongelijke breukdelen zal worden verdeeld en waarbij ab initio wordt bepaald welke
nominatim aangeduide echtgenoot welk breukdeel zal bekomen. Bijvoorbeeld wordt dan bedongen
dat de echtgenoot aanspraak zal maken op 75% van het gemeenschappelijk vermogen en de echtge-
note slechts op 25%, ongeacht de volgorde van de overlijdens. De problematiek over de geldigheid en
de kwalificatie is mutatis mutandis op deze bedingen van toepassing. Zie ook: C. DECKERS, J. DE

HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning ‘in extremis’ in Vlaanderen, Brussel, Larcier,
2009, 292-293, voetnoot 1049.

3 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, NFM 2005, 295; H. CASMAN en A. VER-
BEKE, “Een bijzonder geval: de sterfhuisconstructie”, HEP 4/26, 2006, 99; Y.-H. LELEU, “Contrats de
mariage et planification successorale: trois modalités de partage fiscalement avantageuses” in
N. BAUGNIET en J.F. TAYMANS (eds.), Planification successorale. Aspects civils et fiscaux, Brussel,
Bruylant, 2008, 85; C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning ‘in extre-
mis’ in Vlaanderen, Brussel, Larcier, 2008, 256, nr. 335.

4 Zie voor de verschillende varianten: R. BARBAIX, “De sterfhuisclausule: civielrechtelijke aspecten” in
Handboek Estate planning, Bijzonder deel 4, Huwelijksvoordelen, Brussel, Larcier, 2010, 43, nr. 4.

5 Zie daarover uitgebreider: R. BARBAIX, “De sterfhuisclausule: civielrechtelijke aspecten” in Handboek
Estate planning, Bijzonder deel 4, Huwelijksvoordelen, Brussel, Larcier, 2010, 44-46, nr. 8-12.
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Civielrechtelijke aard, kwalificatie en gevolgen

37. In de eerste plaats rijst de vraag naar de (civielrechtelijke) aard van het sterf-

huisbeding. In dit verband bevestigde het Hof van Cassatie in zijn mijlpaalarrest

van 10 december 2010 dat het sterfhuisbeding een beding is inzake de verdeling

van het gemeenschappelijk vermogen6. Het gaat dus niet over een beding inzake

de vereffening en verdeling van de nalatenschap, met alle mogelijke civielrechte-

lijke en fiscaalrechtelijke gevolgen vandien, maar om een beding met betrekking

tot de wijze van vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel.

38. Een volgende vraag heeft betrekking op de kwalificatie van het sterfhuisbe-

ding. In het bijzonder rijst de vraag of het beding een huwelijksvoordeel is in de

zin van de artikelen 1458, 1464 en 1465 BW. Een minderheid van de rechtsleer

verdedigde – en verdedigt nog steeds7 – dat dit niet het geval kan zijn. Hoofdar-

gument daarvoor is dat het Burgerlijk Wetboek in de aangehaalde artikelen uit-

gaat van een overlevingsvoorwaarde en dat deze bepalingen restrictief moeten

worden geïnterpreteerd. Een meerderheid van de rechtsleer echter verdedigde, in

lijn met de rechtspraak van het hof van beroep te Antwerpen, dat de theorie van

de huwelijksvoordelen van toepassing was op ieder huwelijksvermogensrechte-

lijk voordeel en dus ook buiten de gevallen waarin dat expressis verbis was voor-

zien door het Burgerlijk Wetboek8.

Het Hof van Cassatie trad deze meerderheidsopvatting uitdrukkelijk bij in het

reeds aangehaalde arrest van 10 december 20109.

39. Dat het sterfhuisbeding een huwelijksvoordeel is, heeft civielrechtelijk tot

gevolg dat de echtgenoten via het huwelijksvermogensrecht een regeling kunnen

treffen over de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen die in belangrijke

mate reservebestendig is.

6 Cass. 10 december 2010, JT 2011, 92, met noot N. GEELHAND DE MERXEM en Y.-H. LELEU;
Rec.gén.enr.not. 2011, nr. 26263, 121, met noot N. GEELHAND DE MERXEM en Y.-H. LELEU; RW
2010-11, 1436, noot A.-L. VERBEKE en R. BARBAIX; TEP 2011, 112, noot A.-L. VERBEKE en R. BAR-
BAIX; RNB 2011, 428, met noot S. LOUIS, Act.dr.fam. 2011, 115, met noot V. DEHALLEUX, TFR 2011,
170, met noot G. DEKNUDT, T.Fam. 2011, 137, met noot F. BUYSSENS, T.Not. 2011, 11 met noot C. DE

WULF; NFM 2011, 186, met noot A. CULOT.
7 Zie onder meer: C. DE WULF, “Het recente cassatiearrest in verband met de sterfhuisclausule. Duide-

lijkheid op fiscaal gebied. Cruciale vragen van burgerlijk recht blijven buiten beschouwing”, T.Not.
2011, 3-10.

8 Zie daarover R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A.L. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen” in
Handboek Estate planning, Bijzonder deel 4, Brussel, Larcier, 2010 en de overvloedige verwijzingen
daar.

9 Cass. 10 december 2010, voetnoot 6.
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De principes zijn gekend: de artikelen 1458, 1464 en 1465 BW schrijven voor

dat de voordelen die de echtgenoten elkaar toekennen binnen bepaalde grenzen,

de zogenaamde plafonds, onaanvechtbaar zijn voor de reservataire erfgenamen.

De plafonds zijn verschillend naargelang in de nalatenschap van de overleden

echtgenoot gemeenschappelijke dan wel niet-gemeenschappelijke kinderen

opkomen. In samenloop met gemeenschappelijke kinderen is de toebedeling van

de totaliteit van het aanwinstenvermogen een (volkomen of niet-aanrekenbaar)

huwelijksvoordeel; hetzelfde geldt voor de toebedeling van de helft van het niet-

aanwinstenvermogen. Het plafond ligt aanzienlijk lager ten aanzien van de niet-

gemeenschappelijke kinderen: tegenover hen is immers enkel de toekenning van

de helft van het aanwinstenvermogen een (volkomen of niet-aanrekenbaar)

huwelijksvoordeel. De reden daarvoor ligt voor de hand: zij kunnen niet genie-

ten van het uitgestelde erfrecht bij het overlijden van de langstlevende echtge-

noot, die immers niet hun tweede ouder is.

Boven deze plafonds worden deze voordelen gekwalificeerd als een schenking.

Hoewel ook dit standpunt door bepaalde auteurs werd afgewezen10, betekent

dit niet dat deze voordelen schenkingen zijn. Integendeel, het zijn en blijven

huwelijksvoordelen, maar zij zijn “onvolkomen” of “aanrekenbaar”11. Zij moe-

ten bijgevolg – in tegenstelling tot de volkomen huwelijksvoordelen – wel wor-

den toegevoegd aan de fictieve massa en zijn vatbaar voor inkorting indien het

voordeel de omvang van het (resterende) beschikbaar deel overtreft.

Ook dit onderscheid tussen de volkomen en onvolkomen huwelijksvoordelen

werd bevestigd door het Hof van Cassatie in het reeds genoemde arrest van

10 december 201012.

10 C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de
sterfhuisclausule”, T.Not. 2008, 473-475.

11 A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen. Een tweede Antwerps Mijlpaalarrest”, TEP 2008, 283-284;
C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning ‘in extremis’ in Vlaanderen,
Brussel, Larcier, 2008, 226, nr. 288; A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen in België”, FTV 2008, decem-
ber 2008, 17; N. GEELHAND, “Het finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onterechte kritiek”,
NFM 2009, 137, nr. 114; R. BARBAIX, “Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht” in Hand-
boek Estate Planning, Bijzonder deel 2, Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, 49, nr. 73 en 51-
52, nr. 75; A. VERBEKE: “Algemeen kader der huwelijksvoordelen” in Handboek Estate planning, Bij-
zonder deel 4, Huwelijksvoordelen, Brussel, Larcier, 2010, 29, nr. 62; R. BARBAIX, “De sterfhuisclau-
sule. Civielrechtelijke aspecten” in Handboek Estate planning, Bijzonder deel 4, Huwelijksvoordelen,
Brussel, Larcier, 2010, 68-70, nr. 51-54; Y.-H. LELEU, “Avantages matrimoniaux. Notion, clauses
dissymétriques, impact fiscal” in Conjugalité et décès, Luik, Anthemis, 2011, 50, nr. 26 e.v.

12 Cass. 10 december 2010, voetnoot 6.
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Fiscaalrechtelijke gevolgen

40. De discussies over het sterfhuisbeding beperken zich niet tot de civielrechte-

lijke gevolgen ervan. Het fiscaal debat moet niet onderdoen. Niettegenstaande

de niet mis te verstane princiepsbeslissingen, van zowel de hoven van beroep als

het Hof van Cassatie, en de omstandig onderbouwde standpunten van de meer-

derheid van de rechtsleer, wijzigde de fiscale administratie haar jarenlange posi-

tieve houding ten opzichte van het sterfhuisbeding, onder meer in een onbegrij-

pelijke administratieve beslissing van 15 juli 2011.

De burgerlijke rechtbank te Nijvel zet – nogmaals – klaar en duidelijk de princi-

pes inzake de heffing van successierechten uiteen. Hoewel de fiscale administra-

tie de bijkomende aanslag in eerste instantie vestigde op grond van artikel 2

W.Succ., gaat de rechtbank in op de belastbaarheid van het sterfhuisbeding op

grond van artikelen 2, 5 en 7 W.Succ. en op grond van simulatie. Vermoedelijk

heeft de administratie immers de vermeende grondslag voor de belastbaarheid

in de loop van het geding uitgebreid, wellicht onder meer naar aanleiding van

het cassatiearrest van 10 december 2010.

41. Om te beginnen herhaalt de rechtbank het algemeen principe van het legali-

teitsbeginsel uit artikel 170 van de Grondwet, krachtens hetwelk geen belasting

kan worden geheven zonder wettelijke basis. Er moet met andere woorden een

wettelijke basis voorhanden zijn om het sterfhuisbeding aan de heffing van suc-

cessierechten te onderwerpen. Bij gebreke van wettelijke basis is iedere heffing

onwettig.

42. Vervolgens gaat de rechtbank in op de eventuele belastbaarheid op grond

van artikel 2 W.Succ.

Artikel 2 W.Succ. schrijft voor: “Deze rechten (successierechten of recht van

overgang bij overlijden – RB & ALV) zijn verschuldigd op de erfgoederen onge-

acht of zij ingevolge wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of contrac-

tuele erfstelling worden overgemaakt.”

Het is in eerste instantie precies op basis van een vermeende gelijkstelling van

het sterfhuisbeding met een contractuele erfstelling dat de fiscale administratie

in casu meende tot heffing van successierechten te kunnen overgaan. Terecht

wijst de burgerlijke rechtbank te Nijvel deze redenering af. De rechtbank preci-

seert eerst en vooral dat artikel 2 W.Succ. de toekenning van erfrechtelijke aan-

spraken viseert. Onder verwijzing naar het hoger genoemde mijlpaalarrest van
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het Hof van Cassatie van 10 december 201013 is de rechtbank terecht van oor-

deel dat een sterfhuisbeding geen contractuele erfstelling is, maar integendeel

een beding is over de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermo-

gen.

De rechtbank besluit daaruit terecht dat het sterfhuisbeding niet valt onder de

toepassing van artikel 2 W.Succ.

43. Vervolgens rijst de vraag naar de toepasselijkheid van artikel 5 W.Succ., dat

voorschrijft: “De overlevende echtgenoot, wie een huwelijksovereenkomst, die

niet aan de regelen betreffende de schenkingen onderworpen is, op voorwaarde

van overleving meer dan de helft der gemeenschap toekent, wordt voor de hef-

fing der rechten van successie en van overgang bij overlijden, gelijkgesteld met

de overlevende echtgenoot die, wanneer niet wordt afgeweken van de gelijke

verdeling der gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een

schenking of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.”

De rechtbank onderstreept – in de lijn van de klassieke leer ter zake – in de eerste

plaats dat artikel 5 W.Succ. niet ieder beding van toebedeling van meer dan de

helft van het gemeenschappelijk vermogen viseert, maar enkel die toebedelingen

die zijn aangegaan onder de voorwaarde van overleving. Precies omdat het sterf-

huisbeding de toebedeling organiseert ongeacht de reden van de ontbinding van

het huwelijk, besluit de rechtbank dat van een heffing op grond van artikel 5

W.Succ. bijgevolg geen sprake kan zijn. De rechtbank voegt daaraan toe dat het

enkele feit dat het overlijden van één van de echtgenoten nakend is, niet weg-

neemt dat het huwelijk of het huwelijksstelsel nog steeds om een andere reden

dan het overlijden van die echtgenoot kan worden ontbonden. Ook in die geval-

len zou het gemeenschappelijk vermogen dan moeten worden toegekend aan de

nominatim aangeduide echtgenoot, met alle civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke

gevolgen vandien. Daarmee maakt de rechtbank meteen ook komaf met een –

civielrechtelijk – volstrekt ongefundeerd en onbegrijpelijk standpunt, als zou de

sterfhuisclausule een impliciete voorwaarde van overleving bevatten14.

Deze beslissing sluit aan bij de eerdere administratieve beslissingen over de niet-

toepasselijkheid van artikel 5 W.Succ.15 De fiscale administratie kwam hier ech-

ter, zoals vermeld, op terug in haar beslissing van 15 juli 2011. Hierin betoogt

13 Cass. 10 december 2010, voetnoot 6.
14 L. WEYTS, “De sterfhuisclausule – plechtig ten grave gedragen”, Notarius 2011/4, p. 16, nr. 4 en

L. WEYTS, “De sterfhuisclausule – plechtig ten grave gedragen”, RW 2011-12, 930, nr. 4.
15 Adm.Besl. 22 oktober 2003, Rep.RJ S5/04-03; Adm.Besl. 6 december 2004, Rep.RJ S5/04-02;

Adm.Besl. 30 oktober 2005, Rep.RJ S5/04-03 en Adm.Besl. 29 juni 2007, Rép.RJ S5/04-04.
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zij dat de enkele vaststelling dat een huwelijksvermogensrechtelijk voordeel zon-

der overlevingsvoorwaarde een huwelijksvoordeel zou zijn, niet meteen ook

betekent dat dit huwelijksvoordeel onder bezwarende titel was toegekend. De

administratie is van oordeel dat – opdat een huwelijksvoordeel onder bezwa-

rende titel zou zijn – dit voordeel onder een overlevingsvoorwaarde moet zijn

aangegaan16.

Hoewel het overlijden in casu dateert van voor 28 juli 201117 en het sterfhuis-

beding dus niet rechtstreeks sorteert onder het toepassingsgebied van de admi-

nistratieve beslissing van 15 juli 2011, verwerpt de rechtbank met dit vonnis

minstens impliciet de genoemde beslissing18.

44. Vervolgens rijst de vraag naar de toepasselijkheid van artikel 7 (lid 1)

W.Succ., dat (voor de wijziging door het (Vlaams) decreet van 23 december

2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting) bepaalde: “De goe-

deren, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kos-

teloos beschikte gedurende de drie jaren vóór zijn overlijden, worden geacht deel

uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen

werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal

van de erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen

gekweten successierechten.”19

De vraag rijst met andere woorden of hier sprake is van een schenking20 die zou

16 Adm.Besl. 15 juli 2011, nr. E.E./103.490, www.fisconet.be. Zie daarover kritisch: N. GEELHAND DE

MERXEM, “De ‘sterfhuisclausule’, het Hof van Cassatie, de commentaren in de rechtsleer en de fiscale
administratie”, TEP 2011, 210-263; A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in
vraag gesteld”, NFM 2011, 186-187.

17 Hoewel de fiscale administratie in eerste instantie de bedoeling had om alle sterfhuisbedingen met
terugwerkende kracht tot 31 augustus 2009 te belasten, kwam ze daarop terug en besloot ze de sterf-
huisbedingen slechts te belasten voor de overlijdens na 28 juli 2011. Zie daarover: N. GEELHAND DE

MERXEM, “De ‘sterfhuisclausule’, het Hof van Cassatie, de commentaren in de rechtsleer en de fiscale
administratie”, TEP 2011, 237, nr. 351.

18 Zie in dezelfde zin: Y.H. LELEU, “La clause dite ‘de la maison mortuaire’: une vaine imposition” (noot
onder Rb. Nijvel 6 januari 2012), JT 2012, te verschijnen, nr. 3. Zie ook de commentaar van N.
GEELHAND op het vonnis, te verschijnen in RGEN.

19 Art. 7 W.Succ. werd gewijzigd door het Vlaams decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen
tot begeleiding van de begroting en schrijft voortaan voor het Vlaamse Gewest voor: “De goederen
waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende
de drie jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de
bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor schenkingen, behoudens
verhaal van de erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen gekweten
successierechten. De termijn van drie jaar wordt evenwel op zeven jaar gebracht indien het gaat om
aandelen en activa bedoeld in artikel 140bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffie-
rechten.” Aan het principe van art. 7 W.Succ. werd evenwel niet gesleuteld, zodat de beslissing van de
burgerlijke rechtbank te Nijvel ook na 1 januari 2012 onverkort van toepassing blijft.

20 Art. 7 W.Succ. is voorbehouden voor schenkingen. L. VOET, “Artikel 7 W.Succ.: schenking of natuur-
lijke verbintenis?” in Handboek Estate planning, Bijzonder deel 5, Brussel, Larcier, 2010, 79 p.
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zijn gebeurd in de periode van drie jaar voor het overlijden. Opnieuw is de recht-

bank – terecht – van oordeel dat er geen heffingsgrondslag is. Artikel 7 W.Succ.

vergt immers een schenking en daarvan is – nog steeds volgens de rechtbank –

geen sprake, aangezien artikel 1464, lid 1 BW voorschrijft dat de toebedeling

van de totaliteit van het aanwinstenvermogen in aanwezigheid van een gemeen-

schappelijk kind een huwelijksvoordeel uitmaakt.

De rechtbank voegt eraan toe dat in casu geen sprake was van de toepassing van

artikel 1464, lid 2 BW. Deze toevoeging is verwarrend, aangezien zij de indruk

zou kunnen wekken dat de toepassing van artikel 7 W.Succ. wel mogelijk wordt

in geval van een overschrijding van het plafond van artikel 1464 BW. Hetzelfde

zou dan mutatis mutandis gelden voor de plafondoverschrijding in het raam van

artikel 1465 BW.

Ook in deze omstandigheden is de heffing op grond van artikel 7 W.Succ. noch-

tans uitgesloten. Artikel 1464, lid 2 BW en artikel 1465 BW verwijzen naar de

gedeeltelijke herkwalificatie van het toegekende huwelijksvoordeel als een

schenking, in geval van overschrijding van de plafonds. Zoals hierboven aange-

haald, is er ook boven de plafonds evenwel geen sprake van een schenking, maar

van een onvolkomen of aanrekenbaar huwelijksvoordeel. Zelfs wanneer het

huwelijksvoordeel civielrechtelijk voor het deel boven de plafonds (het “sur-

plus”) als een schenking moet worden “beschouwd” en dus moet worden toe-

gevoegd aan de fictieve massa, is met andere woorden geen sprake van een

schenking in de zin van artikel 7 W.Succ.

45. Tot slot gaat de rechtbank in op de vraag of een heffing van successierechten

mogelijk is op grond van simulatie. Zeer terecht wijst de rechtbank ook deze

heffingsgrondslag af. Ze herhaalt dat iedere belastingplichtige het recht heeft te

kiezen voor de minst belaste weg. Het enkele feit dat echtgenoten inderdaad kie-

zen voor deze minst belaste weg staat niet gelijk aan simulatie, althans voor

zover zij ieder civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk gevolg van deze clausule assu-

meren.

De vraag is wat er eventueel zou veranderen na de inwerkingtreding van de nu

reeds veelbesproken nieuwe anti-misbruikbepaling. Ook na bijsturing (op sug-

gestie van de Raad van State) van de tekst blijft de vraag wat de precieze gevol-

gen ervan zullen zijn.
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Besluit

46. Eens te meer krijgt de fiscale administratie die het sterfhuisbeding wenst te

onderwerpen aan de heffing van successierechten nul op het rekest.

Het vonnis van de burgerlijke rechtbank te Nijvel sluit aan bij de meerderheids-

opvatting uit de rechtsleer en bij de eerdere rechtspraak van het Antwerpse hof

van beroep en van het Hof van Cassatie en besluit terecht tot de onbelastbaar-

heid van de sterfhuisclausule. Hoewel zij formeel niet op het voorliggende geval

van toepassing was, veroordeelt de rechtbank ook impliciet de administratieve

beslissing van 15 juli 2011.
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Arrest van de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel van 
6 januari 2012

X en Y / Etat belge

Advocaten: Mr. Ph. De Page, Mr. D. Leonard

(…)

I. Contexte et objet de la demande

1. Madame Z. née le (…) de nationalité française, épouse de M. X. de nationalité italienne, est

décédée à A. étant domiciliée à B. et laissant pour héritiers légaux et réservataires:

– son époux survivant, premier demandeur,

– leur fille unique, Y., seconde demanderesse.

2. Les époux X. en Z. s’étaient mariés le (…) sans contrat de mariage.

Par contrat modificatif de leur régime matrimonial, reçu le (…) par le notaire C. le demandeur

et son épouse sont convenus que “en cas de dissolution du mariage, toute la communauté

conjugale reviendra à X. ou à ses héritiers”.

Mme Z. est décédée 5 jours plus tard, le (…) sans avoir pris de dispositions testamentaires.

3. Il est admis que sur le plan civil, la liquidation du régime matrimonial et la dévolution

successorale se présente comme ceci:

– le patrimoine commun ayant existé entre la défunte et M. X. est recueilli en totalité en pleine

propriété par ce dernier,

– le patrimoine successoral (propre) de la défunte est recueilli par son époux survivant M. X.

à concurrence de la totalité en usufruit, et par sa fille Y. à concurrence de la totalité en nue-

propriété.

4. Sur base de la déclaration de succession déposée par les demandeurs le (…), un premier

enrôlement est intervenu à raison de 1.420,60 EUR (1.415,60 EUR de droits de succession et

5,00 EUR d’amende pour dépôt tardif de la déclaration). Cette somme a été payée le 8 juillet

2010.

5. Considérant que 1’acte modificatif du contrat du mariage du (…) dissimulait une institution

contractuelle soumise à l’article 2 du Code des droits de succession ou une donation, le rece-

veur de 1’enregistrement a procédé à un nouvel enrôlement annulant le premier, à raison d’un

montant total de 18.793,43 EUR (18.788,43 EUR de droits de succession + 5 EUR d’amende

pour dépôt tardif de la déclaration).

Le 11 janvier 2011, les demandeurs ont payé, sous réserves, la totalité de cette somme, dont

le receveur leur a restitué 913,89 EUR.

6. Il en résulte que la somme perçue par le receveur s’élève à 19.300,14 EUR (1.420,60 +

18.793,43 - 913,89) représentant

– droits de succession: 18.788,43 EUR

– intérêts: 506,71 EUR

– amende: 5,00 EUR
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7. Par la présente action, les demandeurs sollicitent:

– la mise à néant de l’enrôlement des droits de succession et amende portant sur la somme de

18.793,43 EUR,

– la condamnation du défendeur à leur restituer cette somme, à augmenter des intérêts mora-

toires et judiciaires au taux applicable en matière fiscale (7% l’an) depuis le 6 janvier 2011,

– la condamnation du défendeur aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de

1.200 EUR,

– l’autorisation d’exécuter provisoirement le jugement sans faculté de cautionnement.

II. Discussion

1. Les parties admettent que la loi applicable à la dissolution du régime matrimonial des époux

X. et Z. est la loi belge, conformément à l’article 51.1° du Code de droit international privé,

les deux époux ayant établi leur première résidence habituelle en Belgique après leur mariage.

2. Il n’est pas possible de percevoir des droits de succession sans disposition légale explicité

(art. 170 Const.).

3. L’Etat belge invoque en premier lieu l’article 2 du Code des droits de succession (ci-après en

abrégé “C.succ.”) qui dispose:

“Ces droits sont dus sur les biens successoraux, sans distinguer selon qu’ils sont transmis en suite

de dévolution légale, de disposition testamentaire ou d’institution contractuelle. Ils sont dus, en

outre, dans les cas indiqués aux articles 3 à 14.”

Cette disposition vise les biens successoraux.

Or la clause d’attribution totale du patrimoine commun stipulée par contrat de mariage qui

attribue la totalité du patrimoine commun en cas de dissolution du régime matrimonial, pour

quelque cause que ce soit, à l’autre époux, n’est pas un contrat portant sur les biens de la

succession de cet autre époux, mais un contrat portant sur le patrimoine commun (cf. Cass.

10 décembre 2010, JT 2011, p. 92).

Cette disposition légale ne peut donc justifier la perception contestée.

4. L’Etat belge invoque en deuxième lieu l’article 5 C.succ. qui dispose:

“L’époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux dona-

tions attribue sous condition de survie plus que la moitié de la communauté, est assimilé, pour

la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l’époux survivant qui, en

l’absence d’une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la

portion de l’autre époux, en vertu d’une donation ou d’une disposition testamentaire.”

Cette disposition ne vise pas tout partage inégal de la communauté mais uniquement les

conventions de mariage attributives de plus de la moitié de la communauté sous condition de

survie.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la clause litigieuse est soumise de manière plus large

à tous les cas de dissolution du régime matrimonial, lesquels sont énumérés à l’article 1427 du

Code civil.

Le fait que la maladie avancée de Mme Z. au jour de l’acte modificatif du régime matrimonial

ait pu rendre fort probable la dissolution du régime matrimonial par son décès à très brève

échéance ne réduisait pas à néant la possible survenance d’autres causes de dissolution de ce

régime telles que le prédécès inopiné de M. X., une rémission prolongée de la maladie de Mme

Z. ou sa guérison permettant un divorce ou une séparation de corps ou de biens, voire l’adop-

tion d’un autre régime matrimonial.
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Même si le risque de survenance de ces autres causes était réduit, il était bien présent et

susceptible d’entraîner des conséquences fiscales différentes.

Par ailleurs, la critique par le défendeur des derniers mots de la clause litigieuse “... ou à ses

héritiers” est ici dénuée de pertinence puisqu’ils visent une hypothèse différente de celle qui

est soumise au tribunal.

Cette base légale n’est pas justifiée non plus.

5. L’Etat belge invoque encore l’article 7 C.succ. qui dispose:

“Les biens dont l’Administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois

années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité

n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations, sauf le recours des

héritiers ou légataires contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits

biens.”

Cette disposition exige que le défunt ait disposé à titre gratuit.

Or, l’article 1464 du Code civil précise en son alinéa 1er que “la stipulation de parts inégales et

l’attribution de tout le patrimoine commun ne sont pas regardées comme des donations, mais

comme des conventions de mariage”, et le cas d’espèce ne rencontre pas les conditions de

l’exception à ce principe évoquée à l’alinéa 2 de cet article.

Cette base légale n’est pas justifiée non plus.

6. L’Etat belge invoque enfin la simulation.

Le défendeur ne rapporte cependant pas la preuve d’une quelconque opération dissimulée

derrière la clause litigieuse.

Le simple fait que les époux X. et Z. aient pu souhaiter, dans des circonstances de vie particu-

lières, adapter leur régime matrimonial pour bénéficier de la voie fiscale la moins onéreuse si

leurs prévisions de vie ou de survie à court terme se réalisaient ne suffit pas à établir une

simulation.

Ils ont assumé toutes les conséquences civiles et fiscales de leur choix acté régulièrement le

(…) par le notaire.

7. Les autres moyens de défense étant dénués de pertinence, il apparaît que l’imposition

contestée est dénuée de base légale et que la demande de remboursement des droits succes-

soraux payés indûment est fondée à concurrence de 17.372,83 EUR (18.788,43 -1.415,60).

Par ces motifs,

Le tribunal statuant contradictoirement,

Déclare la demande recevable et fondée,

Met à néant l’enrôlement rectificatif des droits de succession établi à charge des demandeurs

suite au décès de Mme Z. survenu le (…)

Condamne le défendeur à payer aux demandeurs:

– la somme de 17.372,83 EUR à titre des droits indus, à majorer des intérêts moratoires depuis

le 11 janvier 2011 au taux applicable en matière fiscale,

– les dépens liquidés pour les demandeurs à 1.450,79 EUR (240,79 de frais de citation + 1.210

d’indemnité de procédure au taux de base indexée d’office).

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Présents:

V.G., J.F.


